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  دوًوں کے لیئے  هعبششےهزہجی آثبدیوں اوس  (آسکبئیوص)اًذساجی رخبئش ثشطبًیہ کے صوثبئی عالقوں هیں هزہجی

یکغبں طوس  ایغے توبم هجووعوں تک سعبئییہ ہوبسی قوهی هیشاث کب ایک اہن جضو ہے۔ اہویت کے حبهل ہیں۔ 

کے هبلکیي یب اًھیں ُاى  حصے کے طوس پشاط وساثت کے ہوبسی  عتیبة ًہیں ہے لیکي یہ ضشوسی ہے کہدپش 

۔ اى هیں ُثہت عے هضبهیي شبهل ہیں شیںکب تحفظ ک ىکو جبًتے ہوئے ُا حیثیت کی اًفشادی ىتشکیل دیٌے والے ُا

ے هبہشیي کے لیئے ُهفیذ اوس خبًذاًی شجشے ثٌبًے وال اہل علناوس جہبں یہ دعتیبة ہوں یہ تحقیق کشًے والے 

 ہوتے ہیں۔ 
  ئشکوثشقشاس سکھٌے کے لیئے اهذادی وعبئل هیں توعیع کشکے اى کو ثہتش ثٌبًب چبہئیے۔ ایغے اًذساجی رخباى

کی ضشوست ہے۔ اى اًذساجی رخبئش کی دیکھ ثھبل کے لیئے اًھیں رخبئش هیں پبئے جبًے والے خال کو ثھشًے 

 ٌوبئی اوس وعبئل کی ضشوست ہے۔ تشکیل دیٌے والوں کو هشوسے، ساہ
  جہبں یہ عشگشهی کن ہو وہبں هزہجی حلقوں اوس هزہجی ساہٌوبؤں اوس ثب اثش افشاد هیں اط عشگشهی کو ُپختگی کے

ثشقی دوس هیں یہ اوس ثھی ضشوسی ڈجیٹل آج کے عبتھ تشکیل دیٌے کے لیئے حوصلہ افضائی کی جبًی چبہئے۔ 

بًے والے اًذساج کی تخلیق کے ثعذ اى کی ایک هحتبط اًذاص هیں ہے کیوًکہ هغتقجل کے لیئے تشتیت دیئے ج

ایک اچھے اًذاص هیں اًذساج کو تشتیت دیٌے عے لے کش اى کی ایک هؤثش ًگہجبًی کو  دیکھ ثھبل کشًی ہوگی۔

چیشٹی کے هوجودہ قواًیي کی سوشٌی هیں هضیذ ثہتشی عے عوجھٌے کی ضشوست ہے۔ جہبں هزہجی اقلیتوں کے 

صوست هیں ہوں وہبں اى کو آئٌذہ ًغلوں کے لیئے هحفوظ کشًے کے لیئے تبسیخی اًذاساج صثبًی یب فلوی 

 اًتظبهبت کیئے جبًے کی ضشوست ہے۔
  هزہجی اًذساج کے ثبسے هیں اوس ُاى کی ضشوسیبت کو هزہجی حلقوں هیں اوس هلک ثھش هیں  هیںدوسجذیذ  آج کے

وکبلت و عفبسشبت کے ایک کے لیئے ثڑے پیوبًے پش  دالًےپبلیغی تشتیت دیٌے والوں اوس ثباثشلوگوں کی توجہ 

کے ے لیئے کیئے گئے اقذاهبت ضشوسیبت کو پوسا کشًے ک ُاى کی کہ عول کی ضشوست ہے۔ یہ ضشوسی ہے

 اہت عے تعلق سکھٌے والے لوگوں کو هِذ ًظش سکھب جبئے۔ثشطبًیہ هیں هختلف هزآج کے علغلے هیں 
 جہبں هبلی هذد دیٌے والے اداسوں کی حوصلہ افضائی کشًی چبہئے کہ ُوہ اًذساجی رخیشوں کی دیکھ ثھبل اوس

اط عے ایغے هواد کی  کو هضجوط اوس ثہتش ثٌبًے هیں هذد ُهہیب کشیں۔ ظبهبتُاى تک سعبئی کے اًت الگو ہو

 ۔کی پہچبى ہوگیاوس ہوبسی آثبدی کی شٌبخت  ثٌے گی اہویت هشکضیثشطبًیہ کی تبسیخ هیں 

  دیگش ایغی کو دی ًیشٌل آسکبئیوص، دی آسکبئیو ایٌڈ سیکبسڈص ایغوعی ایشي اوس سلیجیئیظ آسکبئیوص گشوپ

اط شعجے کی  هل کش ںہوی سکھتدلچغپی  هتواتش هزہجی اًذساج کے شعجے هیں جوتٌظیووں کی ششاکت هیں 

ایک هٌبعت  شکی خبطثٌبًے هؤثش  کو هضیذایغی هذد تشقی کے لیئے حوصلہ افضائی اوس هذد ُهہیب کشًی چبہئے۔ 

 اوس هشبوست کی جبًی چبہئے۔تحقیق  خصوصیهضیذ اپٌبًے کے لیئےطشیقہ کبس 
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